VÝJEZD NA ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽ č. 4 / 2017
Název soutěže:
Místo:
Datum:

GERMAN OPEN 2017
Mnichov, Německo
17. – 19. 3. 2017

Mezinárodní organizace:
Typ soutěže:
Bodování v ČSFu:

WAKO
Open
nominační soutěž do reprezentačního týmu ČR

Vedoucí výjezdu:
Státní trenéři:
Asistenti stát. trenérů:

Martin Zavoral
Alois Škeřík, Martin Zavoral
Milan Dušek, Martin Viktorin, Miloš Martínek, Oldřich Hammer

Doprava:

Autobus – společná (CK)

Cena:

4 800 Kč
3 200 Kč (snížená cena – člen ČSFu)
2 100 Kč (snížená cena – reprezentant WAKO nebo člen SCM)
cena zahrnuje:

cena nezahrnuje:

–
–
–
–
–
–
–

dopravu
ubytování se snídaní (2 noci)
cestovní a sportovní pojištění
sportovní a organizační servis
startovné
stravování (mimo snídaně)
kapesné

Podmínky snížené ceny:
 Člen ČSFu – držitel platného průkazu ČSFu a členské známky 2017
 Reprezentant WAKO – člen reprezentačního týmu ČR 2016 (www.csfu.cz/reprezentacni-tym?2016)
 Člen SCM – člen Sportovního centra mládeže 2017 (www.csfu.cz/scm?2017)
Uzávěrka přihlášek:

28. 2. 2017

Podání přihlášky:
– Příslušnou částku poukažte na účet ČSFu č.: 154 961 840 / 0600 (variabilní symbol uveďte rodné
číslo) nebo v hotovosti na sekretariátu ČSFu (nutno předem domluvit).
– Vyplněný formulář (v příloze) zašlete na email: info@csfu.cz. Formulář zasílejte výhradně ve
formátu Excel (xls, xlsx, ods), ne naskenované pdf, jpg, komprimované soubory IPod apod.!
Úhradu ceny i odeslání formuláře proveďte nejpozději do 28. 2. 2017!
Den po uzávěrce (středa 1. 3.) budou všichni účastníci zveřejněny na stránkách csfu.cz – je každého povinností
si svoji účast zkontrolovat! U přihlášek podaných po 2. 3. se bude účtovat plná cena (4 800 Kč), případně již
nebude přihlášení možné! V případě vlastní dopravy ani v případě předčasného odjezdu se cena nemění!
- do 10. 3. lze přihlášku stornovat bez jakéhokoliv poplatku (vrací se 100% z uhrazené ceny)
- od 11. 3. do 15. 3. lze přihlášku stornovat s poplatkem 50% (vrací se 50% z uhrazené ceny)
- od 16. 3. (včetně) lze přihlášku stornovat s poplatkem 100% (uhrazená částka se nevrací)

Program výjezdu:
17. 3. (pátek)

14:00

odjezd z Prahy,
Hlavní nádraží – Wilsonova směr Brno
(https://goo.gl/maps/L93fS59ekuC2)
15:15 – 15:30 zastávka / nástup v Plzni
stanice BENZINA PLUS směr Rozvadov (https://goo.gl/maps/1iYb1)
po příjezdu prezentace, lékařské prohlídky, vážení (PF, FC, LK, K1), ubytování

18. 3. (sobota)

09:00
14:00

PF (eliminace, semifinále, finále)
FC, LK, K1 (eliminace)
PF grand
18:00 – 22:00 vážení (LC, KL)

19. 3. (neděle)

09:30
po skončení

Startovné:

LC, KL (eliminace, semifinále, finále)
FC, LK, K1 (semifinále, finále)
odjezd z Mnichova
(předpokládaný návrat v Praze do půlnoci)

– muži, ženy:
– junioři, žáci:
– PF grand:

30 €
25 €
35 €

Důležité upozornění: v disciplínách PF, LC a KL je umožněno startovat vždy ve dvou hmotnostních
kategoriích (skutečná váha a max. o jednu vyšší). V disciplínách FC, LK a K1 není dvojitý start možný! Nelze
startovat současně v polokontaktních i plnokontaktních disciplínách!
Disciplíny, věkové kategorie, hmotnostní kategorie:
POINTS FIGHTING
ml. žáci
(6-12)
-28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
ml. žákyně
(6-12)
-28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
st. žáci
(12-15)
-42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
st. žákyně
(12-15)
-42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
junioři
(15-18)
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
juniorky
(15-18)
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
muži
(18-40)
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
ženy
(16-40)
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
grant – muži
(16-49)
-74, +74 kg
grant – ženy
(16-49)
-60, +60 kg
* veteráni
(35-50)
-63, -74, -84, -94, +94 kg
* veteránky
(35-50)
-55, -65, +65 kg
* začátečníci – žáci
(6-15)
-125, -135, -145, -155, -165, -175, +175 cm
* začátečníci – žákyně
(6-15)
-125, -135, -145, -155, -165, +165 cm
* začátečníci – muži
(16-40)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – ženy
(16-40)
-55, -65, +65 kg
(status začátečníka: max. 2 turnajová vítězství, max. zelený pásek)
LIGHT CONTACT
ml. žáci
ml. žákyně
st. žáci
st. žákyně
junioři
juniorky
muži
ženy
* veteráni

(10-12)
(10-12)
(12-15)
(12-15)
(15-18)
(15-18)
(18-40)
(16-40)
(35-50)

-28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
-28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
-42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
-42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
-63, -74, -84, -94, +94 kg

* veteránky
(35-50)
-55, -65, +65 kg
* začátečníci – žáci
(13-15)
-45, -55, -65, +65 kg
* začátečníci – žákyně
(13-15)
-45, -55, -65, +65 kg
* začátečníci – muži
(16-40)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – ženy
(16-40)
-55, -65, +65 kg
(status začátečníka: max. 2 turnajová vítězství, max. zelený pásek)

KICK LIGHT
junioři
(15-18)
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
juniorky
(15-18)
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
muži
(18-40)
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
ženy
(16-40)
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
* začátečníci – muži
(16-40)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – ženy
(16-40)
-55, -65, +65 kg
(status začátečníka: max. 2 turnajová vítězství, max. zelený pásek)
FULL CONTACT
junioři
(15-18)
-51, -54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
juniorky
(15-18)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
muži
(18-40)
-51, -54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
ženy
(16-40)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
* začátečníci – junioři
(15-18)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – juniorky
(15-18)
-55, -65, +65 kg
* začátečníci – muži
(19-40)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – ženy
(16-40)
-55, -65, +65 kg
(status začátečníka: max. 4 vyhrané plnokontaktní zápasy)
LOW KICK
junioři
(15-18)
-51, -54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
juniorky
(15-18)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
muži
(18-40)
-51, -54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
ženy
(16-40)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
* začátečníci – junioři
(15-18)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – juniorky
(15-18)
-55, -65, +65 kg
* začátečníci – muži
(19-40)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – ženy
(16-40)
-55, -65, +65 kg
(status začátečníka: max. 4 vyhrané plnokontaktní zápasy)
K-1
junioři
(15-18)
-51, -54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
juniorky
(15-18)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
muži
(18-40)
-51, -54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
ženy
(16-40)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
* začátečníci – junioři
(15-18)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – juniorky
(15-18)
-55, -65, +65 kg
* začátečníci – muži
(19-40)
-67, -75, -85, +85 kg
* začátečníci – ženy
(16-40)
-55, -65, +65 kg
(status začátečníka: max. 4 vyhrané plnokontaktní zápasy)
*

takto označená kategorie se nezapočítává jako nominační (není bodovaná)

Podmínky účasti:
• Každý závodník musí předložit platný sportovní průkazu ČSFu nebo jiné sportovní organizace
• Každý závodník musí předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti z roku 2017!
• Závodník mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce v průkazu ČSFu nebo
musí předložit notářsky ověřený revers
• Každý účastník výjezdu musí mít platný cestovní doklad nebo občanský průkaz

Individuální účast na soutěži:
V případě individuální účasti na soutěži (tzn., není účastníkem tohoto výjezdu), ČSFu nezajišťuje žádný,
a to ani částečný servis! Registraci, dopravu, ubytování, pojištění, koučování apod. si individuální účastník
soutěže musí vyřizovat sám.
V případě bodového zisku do nominace reprezentačního týmu ČR, je individuální závodník povinen
nejpozději do jednoho týdne od skončení soutěže doložit trenérovi státní reprezentace potvrzenou
(orazítkovanou) výsledkovou listinu a potvrzené (orazítkované) rozlosování pavouka kategorie, v které získal
bodový zisk. Bez těchto dokumentů nebudou body do nominace reprezentačního týmu ČR tomuto
závodníkovi přiznány.
Další informace:
•
•

Veškeré další informace na stránkách www.csfu.cz
nebo u vedoucího výjezdu – Martin Zavoral: 777 557 723
Přihlášky zasílejte výhradně na email: info@csfu.cz
Jiří Mulač
předseda ČSFu

